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REGULAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE 
AÇÃO SOCIAL AEFML 2018/2019 

 

Artigo 1º 

Âmbito 

1. A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) entende que 
nenhum estudante tenha o seu desempenho académico prejudicado por escassez de 
recursos. Como tal, através da atribuição destas bolsas, pretende auxiliar nas despesas 
académicas dos estudantes com comprovadas necessidades económicas.  

 

Artigo 2º 

Objeto 

1. O presente regulamento define o processo de atribuição de bolsas exclusivamente 
destinadas a apoiar a frequência no ensino superior aos estudantes que se encontram a 
frequentar o Mestrado Integrado em Medicina (MIM) ou a Licenciatura em Ciências da 
Nutrição (LCN), sendo estas concedidas pela AEFML. 

2. Os apoios a atribuir a cada aluno são constituídos pelo conjunto dos seguintes elementos: 
a. Apoio anual em refeições, atribuído através do carregamento de um cartão de 

estudante com o valor de 238,50€. Este limite tem como referência 3 refeições 
semanais, durante as 11 semanas de duração do primeiro semestre a partir da 
atribuição da bolsa (87,45€) e as 19 semanas de duração do segundo semestre 
(151,05€). As refeições só podem ser consumidas nos Refeitórios em gestão direta 
dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa (SASULisboa); 

b. Comparticipação de 30€ anuais em despesas de material escolar na Papelaria 
Menina Antónia; 

c. Comparticipação de 50€ anuais em despesas com impressões na Secção Editorial; 
d. Empréstimo de um livro semestral, ou anual, através de um Banco de Livros; 
e. Isenção do pagamento da quota de sócio AEFML.  
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Artigo 3º 

Financiamento 

1. As diferentes modalidades de apoio são atribuídas consoante os recursos monetários e 
materiais suportados pela AEFML. 

2. Caberá à AEFML estabelecer um limite máximo ao número de bolsas de Ação Social a 
atribuir anualmente, com vista a salvaguardar a sustentabilidade e a transição do projeto. 
Este valor é estabelecido aquando da aprovação do Plano de Atividades e Orçamento, em 
sede de Reunião Geral de Alunos. 

 

Artigo 4º 

Conceitos 

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 
a. “Agregado familiar” constituído pelo próprio e pelas seguintes pessoas que com ele 

vivam em comunhão de mesa, habitação e rendimento, à data de submissão da 
candidatura:* 

i. Cônjuge ou pessoa em união de facto do próprio ou de outro membro do 
agregado; 

ii. Parentes e afins, em linha reta e em linha colateral, até ao 4º grau; 
iii. Adotantes, tutores e pessoas a quem o estudante esteja confiado por decisão 

judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes 
para o efeito; 

iv. Adotados e tutelados pelo estudante ou por qualquer dos elementos do 
agregado familiar e crianças e jovens confiados, por decisão judicial ou 
administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o 
efeito, ao estudante ou a qualquer elemento do agregado familiar; 

v. Afilhados e padrinhos nos termos da Lei nº 103/2009, de 11 de setembro. 
b. “Rendimento per capita” do agregado familiar como o valor resultante da divisão do 

rendimento do agregado familiar pelo número de pessoas que o constituem.** 
i. Os rendimentos referidos no presente regulamento reportam-se ao ano civil 

anterior ao do início do ano letivo a que se refere o requerimento à Bolsa de 
Ação Social AEFML, desde que os meios de prova se encontrem disponíveis, 
e, quando tal se não verifique, reportam-se ao ano civil imediatamente 
anterior àquele.  
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*Podem constituir agregados familiares unipessoais os estudantes com residência habitual fora do 
seu agregado familiar de origem que comprovem assegurar autonomamente a sua subsistência.  

**O valor de bolsas de estudo e outros apoios são considerados como acréscimo ao valor do 
rendimento per capita. 

 

Artigo 5º 

Condições de Elegibilidade 

1. Considera-se elegível para efeitos de atribuição de apoios, ao abrigo do presente 
regulamento, o estudante que satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos: 

a. Estar matriculado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa no Mestrado 
Integrado em Medicina ou na Licenciatura em Ciências da Nutrição; 

b. Estar inscrito num mínimo de 30 ECTS; 
c. Tenha um rendimento per capita do agregado familiar igual ou inferior a 18 vezes o 

indexante dos apoios sociais (IAS) em vigor no início do ano letivo, acrescido do valor 
da propina máxima anualmente fixada para o 1º ciclo de estudos do ensino superior 
público nos termos legais em vigor. 

 

Artigo 6º 

Candidatura 

1. Os estudantes que pretendam candidatar-se ao programa de apoios deverão apresentar os 
seguintes elementos: 

a. Formulário de Candidatura, devidamente preenchido (anexo ao presente 
Regulamento (anexo 1)); 

b. Declaração sob Compromisso de Honra, devidamente assinada (anexa ao presente  
Regulamento (anexo 2)); 

c. Autorização para anulação de saldo não utilizado no Cartão de Estudante (anexa ao 
regulamento (anexo 3));  

d. Comprovativo de matrícula do ano letivo correspondente; 
e. Declaração de IRS;  
f. Nota de Liquidação de IRS;  
g. Fotocópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade/Passaporte;  
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h. Fotocópia de Documento de Identificação que contenha o Número de Identificação 
Fiscal (NIF);  

i. Comprovativo de outros apoios sociais ou bolsas de estudo, caso o aluno seja 
beneficiário; 

j. Declaração de cedência de dados (anexa ao presente Regulamento (anexo 4)); 
k. Outros que se verifiquem necessários. 

2. Todos os documentos devem ser entregues diretamente no Secretariado da AEFML, em 
envelope devidamente selado com o número do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade no 
exterior do envelope. 

a. Os alunos que se encontrem em Programas de Mobilidade, durante o período de 
submissão de candidaturas, poderão realizar a mesma através do envio dos 
documentos definidos no ponto 1 do presente artigo via e-mail. 

3. Todos os dados apresentados serão tratados sigilosamente e utilizados apenas para efeitos 
da presente candidatura. 

4. O estudante é integralmente responsável pela veracidade e integralidade das informações 
prestadas e documentos entregues, nos termos dos princípios da confiança e da boa fé. 

5. Os erros ou omissões cometidos nas informações prestadas e nos documentos são da 
exclusiva responsabilidade do estudante.   

 

Artigo 7º 

Prazos 

1. O prazo para apresentação da candidatura no âmbito do presente regulamento é fixado 
anualmente pela AEFML. 

2. A candidatura para atribuição dos apoios para o ano letivo de 2018/2019 deve ser 
submetida: 

a. Entre 10 de setembro e 4 de outubro;  
b. A candidatura pode ainda ser efetuada, excecionalmente, fora do prazo estipulado 

na alínea anterior, mediante justificação. A aceitação da justificação fica a cargo do 
Júri, definido no artigo 8º. 

3. A utilização dos apoios cedidos finda no último dia do ano letivo, salvo em casos 
devidamente justificados. 
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Artigo 8º 

Júri e Processo de Seleção 

1. A decisão de atribuição das candidaturas é feita por um Júri composto por: 
a. Dois representantes da AEFML, sendo estes o Coordenador do Departamento de 

Ação Social e Direitos Humanos e um membro do Departamento de Gestão e 
Instalações da Direção da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de 
Lisboa (DAEFML), em função no respetivo ano letivo;  

b. Um representante dos SASULisboa; 
c. Um representante dos Serviços Académicos da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa.  
2. O Júri definido no ponto 1 do presente artigo, poderá consultar a Faculdade de Medicina de 

Lisboa e outras entidades consideradas pertinentes para atestar a veracidade dos 
documentos e declarações apresentadas pelos candidatos.  

 

Artigo 9º 

Critérios de Exclusão 

1. Será excluído o candidato que: 
a. Se recuse a facultar algum dos documentos previstos no ponto 1 do artigo 6º do 

presente regulamento ou outros complementares;  
b. Apresente falsas declarações;  
c. Tendo apresentado todos os documentos, não cumpra os critérios estabelecidos no 

artigo 5º;  
d. Entregue a candidatura fora dos prazos estabelecidos no ponto 2 do artigo 7º, sem 

fundamentação.  

 

Artigo 10º 

Seriação dos Candidatos 

1. Caso o número de alunos elegíveis exceda o número máximo estabelecido para a atribuição 
de bolsas: 

a. Será feita a seriação dos candidatos com base no rendimento per capita, sendo dada 
prioridade aos alunos com menor rendimento per capita; 
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b. Serão movidos esforços para a atribuição de bolsas ao maior número possível de 
alunos elegíveis, devendo para tal ser procurados apoios externos especificamente 
alocados para o efeito. 

 

Artigo 11º 

Comunicação 

1. Qualquer comunicação será efetuada por via eletrónica para o endereço indicado pelo 
estudante no formulário de candidatura. 

2. As comunicações e notificações ficam a cargo da AEFML, através do endereço eletrónico 
bolsas@aefml.pt, ao qual terão acesso apenas os membros do júri indicado na alínea a. do 
ponto 1 do artigo 8º. 

3. Os alunos devem comunicar qualquer alteração ao endereço eletrónico, sob pena de, em 
caso de incumprimento, a notificação se considerar efetuada. 

 

Artigo 12º 

Divulgação de Resultados 

1. A divulgação dos resultados provisórios será efetuada até 30 dias após o final do prazo de 
entrega de candidaturas. 

2. A divulgação dos resultados definitivos será efetuada findo o período de reavaliação das 
reclamações apresentadas, conforme definido no artigo 13º. 

 

Artigo 13º 

Reclamações e Recursos 

1. O estudante terá até 5 dias úteis para reclamação da decisão de atribuição das Bolsas de 
Ação Social AEFML via e-mail, após a divulgação dos resultados. 

2. A reavaliação e a decisão final serão divulgadas nos 2 dias corridos após o término do 
período de apresentação de reclamações. 

3. A decisão do ponto anterior não é passível de reclamação.  
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Artigo 14º 

Aceitação 

1. Após a divulgação dos resultados definitivos, os candidatos a quem forem atribuídos os 
apoios deverão comunicar a aceitação do mesmo até 5 dias úteis após a notificação de 
aprovação da candidatura, através da entrega do Termo de Aceitação e do Termo de 
Responsabilidade sobre o Livro cedido pela AEFML, a ser enviado aos candidatos. 

2. O não cumprimento do prazo definido no ponto anterior fará com que o apoio seja cancelado 
e transite, sucessivamente, para o candidato sem apoio atribuído com o lugar de seriação 
mais elevado. 

 

Artigo 15º 

Deveres 

1. Os beneficiários dos apoios têm, perante a AEFML, os seguintes deveres: 
a. Informar a AEFML acerca de: 

i. qualquer facto considerado pertinente na análise do processo em causa; 
ii. qualquer alteração dos rendimentos e condições do agregado familiar que 

impliquem a perda ou a alteração do valor da Bolsa de Ação Social AEFML; 
b. Restituir o valor total dos apoios recebidos caso se verifique a ocorrência de atos 

fraudulentos por parte do aluno; 
c. Zelar pela integridade do material emprestado pela AEFML. 

2. O não cumprimento do disposto no número anterior poderá ser causa da suspensão ou 
cessação do apoio, sendo essa situação analisada pelo Júri definido no artigo 8º. 

 

Artigo 16º 

Atribuição dos Apoios 

1. A atribuição dos apoios é feita da seguinte forma: 
a. Senhas de Refeição nos Refeitórios dos Serviços de Ação Social da ULisboa. 

i. O carregamento das refeições é feito de forma anual, nas duas semanas 
seguintes à aceitação da atribuição da bolsa estipulada no artigo 12º, pelo 
seguinte método: 
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1. 3 refeições por semana, num total de 11 semanas (87,45€) do 
primeiro semestre e num total de 19 semanas (151,05€) do segundo 
semestre; 

2. Aquando do término do período estabelecido no ponto 3 do artigo 7º, 
o valor restante no cartão do aluno correspondente ao sobrante do 
valor das refeições será retirado do mesmo. 

b. Material escolar na Papelaria Menina Antónia e impressões na Secção Editorial 
AEFML: 

i. Após a divulgação dos resultados, será cedido um cartão a cada aluno 
bolseiro com um plafond de 30€ e 50€ na Papelaria Menina Antónia e na 
Secção Editorial AEFML, respetivamente; 

ii. Sempre que o aluno pretender usufruir do apoio, deverá apresentar o cartão 
referido no ponto acima, juntamente com o Cartão de Cidadão ou outro 
documento de identificação; 

iii. Após a compra dos materiais, o valor correspondente é descontado no cartão 
respetivo. 

c. Empréstimo de um livro semestral, ou anual, por aluno, através do Banco de Livros 
da AEFML. 

i. A escolha está limitada aos livros que constituem atualmente o Banco de 
Livros da AEFML cuja listagem se encontra anexa ao presente regulamento 
(anexo 5); 

ii. No Formulário de Candidatura, os candidatos deverão colocar os livros 
pretendidos, por ordem de preferência, tanto para o primeiro como para o 
segundo semestre. O critério de atribuição dos livros terá como base o 
rendimento per capita, sendo dada prioridade aos alunos com menor 
rendimento per capita. 

d. Isenção do pagamento da quota de sócio AEFML. 
i. Caso o aluno já tenha efetuado o pagamento da quota no momento da 

atribuição dos apoios, ser-lhe-á concedido o valor de 10€ que podem ser 
gastos em material escolar na Papelaria Menina Antónia. 

 

Artigo 17º 

Utilização de Apoios 

1. Os apoios cedidos através da atribuição da Bolsa de Ação Social AEFML são pessoais, 
intransmissíveis e a gestão da sua utilização é da responsabilidade do aluno. 
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2. O processo de ativação do cartão de refeições é da inteira responsabilidade dos alunos. 

 

Artigo 18º 

Cessação de Apoio 

1. Constitui motivo para cessação do direito à bolsa: 
a. A perda, a qualquer título, da qualidade de aluno da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa; 
b. A prestação de falsas declarações que alterem os critérios de atribuição da bolsa; 
c. A utilização imprópria dos apoios cedidos ou utilização dos mesmos por e/ou para 

terceiros. 
i. No caso de ocorrência de uma das situações descritas no ponto acima, os 

funcionários das Secções da AEFML encontram-se no direito de confiscar o 
cartão ao aluno em causa, sendo essa situação posteriormente analisada pelo 
Júri definido na alínea a. do ponto 1. do artigo 8º. 

d. O não cumprimento das normas estabelecidas no presente regulamento, 
nomeadamente os deveres definidos no artigo 15º.  

 

Artigo 19º 

Disposições Finais 

1. O presente regulamento entra em vigor imediatamente após a sua aprovação em sede de 
reunião da DAEFML e permanece válido até ao final do ano letivo 2018/2019. 

 

Artigo 20º 

Casos Omissos 

1. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Júri, cuja constituição está 
patente no Artigo 8º. 
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ANEXO 1 - FICHA DE CANDIDATURA À BOLSA DE AÇÃO SOCIAL AEFML 
ANO LETIVO 2018/2019 

 
I. Identificação 

 

Nome:___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____ / _____ /______ 

Número de BI/CC:__________________________  Número de aluno:___________ 

Beneficiário de algum apoio social no presente ano letivo? 

Sim ___ Não ___ Candidatura submetida à espera de Resposta _____ 

Se tiveste algum apoio social no ano lectivo anterior, qual foi?* 

_______________________________________________________________________ 

De que valor foi esse apoio? ________________________ 

*Deves anexar o comprovativo do respectivo apoio Social a esta candidatura 

 

II. Contactos 
 

Morada:_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______-______ 

Localidade: ____________________________ 

Telemóvel/Telefone: ___________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 
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III. Informação Académica 
 

Ano curricular em que se encontra matriculado:________________ 

Número de ECTS inscrito no presente ano curricular:____________ 

Data de ingresso no Mestrado Integrado em Medicina:___________________ 

 

IV. Agregado Familiar 
 

Nome Parentesco Idade Situação Profissional 
Rendimento 
Anual Bruto* 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

*Os rendimentos referidos no presente formulário reportam-se ao ano civil anterior aodo início do 
ano letivo a que se refere o requerimento à Bolsa de Ação Social AEFML, desde que os meios de 
prova se encontrem disponíveis, e, quando tal se não verifique, reportam-se ao ano civil 
imediatamente anterior àquele. 
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V. Justificação do Pedido de Apoio Social (aplicável apenas a candidaturas fora do prazo estipulado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, ____ de ______________ de _____ 

 

Assinatura 

__________________________________________ 

 

A este documento devem estar anexados os restantes elementos dispostos no ponto 1. do artigo 6º do regulamento 
para a atribuição de Bolsas de Ação Social da AEFML. 
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ANEXO 2 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA 

 

Eu, ___________________________________________________________________________________ , 

portador(a) do BI/CC nº ________________________, válido até _____/_____/________, declaro sob 

compromisso de honra a veracidade das informações cedidas, para efeitos de candidatura à Bolsa 

de Ação Social da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 

no ano lectivo 2018/2019. 

 

 

Lisboa, ____ de ______________ de _____ 

 

Assinatura 

__________________________________________ 
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ANEXO 3 - AUTORIZAÇÃO PARA ANULAÇÃO DE SALDO NÃO 
UTILIZADO EM CARTÃO DE ESTUDANTE 

 

[NOME] _______________________________________, aluno(a) número _________ da Faculdade de 

Medicina de Lisboa e titular do cartão do cidadão número _____________, sendo beneficiário de 

Bolsas de Acção Social da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML), 

declara conhecer as normas regulamentares aplicáveis ao exercício dos direitos e benefícios que lhe 

são concedidos naquele âmbito, reconhecendo expressamente o direito da AEFML para, em 

conjunto com os Serviços de Acção Social, anularem o saldo credor do cartão de estudante que se 

registe na data de cessação do período de atribuição das referidas Bolsas e respectivo crédito na 

conta bancária da AEFML. 

 

 

 

 

 

Assinatura _____________________________________________________ 

 

Lisboa, _____ de ____________________ de _______ 

 

 

 

 

mailto:geral@aefml.pt
http://www.aefml.pt/


 

 

 

Página 15 

 Av. Prof. Egas Moniz - Hospital de Santa Maria, Piso 01, 1649-035 Lisboa 
 Telf.: 217818890 Fax: 217818899 email: geral@aefml.pt website: www.aefml.pt 

  

ANEXO 4 - DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DADOS 

 

Eu, aluno da Faculdade de Medicina de Lisboa, declaro através do presente documento autorizar a 

Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) a recolher e utilizar os 

meus dados pessoais de identificação e de contacto, com vista à divulgação de atividades, 

iniciativas, parcerias e benefícios promovidos pela AEFML no âmbito exclusivo da sua atividade 

associativa. 

Nos termos da lei aplicável, é compromisso da AEFML manter os referidos dados exatos e 

atualizados, sendo facultado ao declarante o seu acesso, correção ou eliminação através do 

endereço eletrónico informativa@aefml.pt. 

A AEFML garante ainda que os dados não serão cedidos nem acessíveis a terceiros não autorizados 

e que serão eliminados assim que cesse a condição de estudante da Faculdade de Medicina de 

Lisboa inerente à presente autorização. 

 

 

Assinatura _____________________________________________________ 

 

Lisboa, _____ de ____________________ de _______ 
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ANEXO 5 - LISTA DE LIVROS 

 

 Anatomia Humana da Relação, J.A Esperança Pina 
 Anatomia Humana dos Órgãos (J.A Esperança Pina) 
 Anatomia Orientada para a Clínica, Moore, Sétima Edição  
 Andreoli and Carpenter's Cecil Essentials of Medicine, Andreoli, Saunders  
 Histologia - Texto e Atlas, Ross (7º edição-Inglês; 5ª edição e 6ª edição - Pt) 
 Integrative Human Biochemistry - Professor Miguel Castanho 
 Essential Cell Biology, Alberts, Fourth Edition 
 Farmacologia Rang & Dale Elsevier, (6ª, 7ª e 8ª  edição-português; 8ªedição -inglês) 
 Ginecologia e Obstetrícia: Medicina Materno-Fetal, Luís Mendes da Graça, 4.ª edição, 2010 
 Kumar and Clark’s Clinical Medicine 
 Manual de Farmacologia e Terapêutica de Goodman & Gilman, Brunton, McGraw-Hill 

(português) 
 Manual de Psiquiatria Clínica, Maria Luísa Figueira, Daniel Sampaio, Pedro Afonso, LIDEL 
 Manual Oxford de Medicina Clínica 
 Nelson - Essentials of Pediatrics 
 Netter - Atlas of Human Anatomy (6ª Edição) 
 Neurologia Fundamental: Princípios, diagnóstico e tratamento 
 Ophthalmology Pocket Textbook Atlas", Lange, Thieme 
 Pathophysiology Of Disease: An Introduction To Clinical Medicine, McPhee 
 Prometheus – Atlas de Anatomia Cabeça e Neuroanatomia, Schuenke, Guanabara 

(português) 
 Protocolos de Urgência de Pediatria, Levy, ACSM EDITORA 
 Reumatologia Fundamental  
 Rouviere - Neuroanatomia 
 Seeley's Principles of Anatomy & Phisiology, Tate 
 Semiologia Médica, Ducla Soares, LIDEL 
 Snell - Clinical Neuroanatomy, 7ª edição 
 Thieme - Atlas of Anatomy - Head and neuroanatomy 
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